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alebo čo nového v Myslíme?

Milí priatelia, nepočujúci i počujúci,
prvý krát sa pred vaše oči dostáva prvé vydanie informačného bulletinu
s názvom MYSLÍMOVINKY alebo čo nového v Myslíme?
Názov MYSLÍMOVINKY je zlúčením dvoch slov MYSLÍM a NOVINKY - čiže
novinky občianskeho združenia MYSLÍM. Z názvu vyplýva, že Myslímovinky
sú na svete preto, aby sme vás informovali o činnostiach našej organizácie
Myslím.
V Myslímovinkách sa dozviete, aké činnosti sme realizovali a aké novinky
pre Vás pripravujeme. V júni nás čakajú predovšetkým podujatia z oblasti
fotografovania. Na ďalších stránkach sa o nich podrobnejšie dozviete.
V komunite Nepočujúcich sa pri stretnutí často stretávame s prvou
otázkou „čo nového?“. Nepočujúci sú v dôsledku straty sluchu
o informácie ochudobnení, preto sa radi niečo nové dozvedia.
A tak preto veríme, že aspoň prostredníctvom Myslímoviniek sa dočítate,
čo nového v Myslíme a stretneme sa na niektorých z podujatí organizácie
Myslím - centra kultúry Nepočujúcich.
Veronika Holubová
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KTO SME?
My, Nepočujúci členovia občianskeho združenia Myslím, sa venujeme rôznym
kultúrnym a vzdelávacím aktivitám, prostredníctvom ktorých sa snažíme
zveľaďovať náš krásny jazyk - slovenský posunkový jazyk, zviditeľňovať
neviditeľnú kultúru Nepočujúcich.
Pretože poslaním združenia je upozorňovať a informovať predstaviteľov
verejného života i médií o kultúre Nepočujúcich a slovenskom posunkovom
jazyku ako prirodzenom a plnohodnotnom jazyku. Združenie sa snaží
realizovať ciele združenia na verejnosti tak, aby sa zvýšila akceptácia kultúry
Nepočujúcich a slovenského posunkového jazyka a to osvetovou činnosťou
a vzdelávacími aktivitami.
Vždy sa tešíme z každých malých úspechov. Či sú to počujúci, ktorí
sa naučili slovenský posunkový jazyk, či je to rozbúravanie komunikačných
bariér medzi Nepočujúcimi a počujúcimi, alebo zveľaďovanie kultúry
Nepočujúcich a podpora identity Nepočujúcich. Pretože veríme, že každým
činom prispejeme náš svet k lepšiemu. Tešíme sa, keď sa z našich úspechov
tešíte i vy. Chceme vám ukázať to, čo nás robí silných a sebavedomých. Je to
nás jazyk a naša kultúra. Tak ako Matka Tereza vravievala: „Nemôžeme konať
veľké veci, iba malé veci s veľkou láskou.“

Predstavujeme sa...

Michal Hefty
riaditeľ

Angela Hefty
zástupkyňa riaditeľa

Ivica Tichá
pracovníčka

Erika Dobišová
sekretárka

Veronika Holubová
pracovníčka

Roman Vojtechovský
pracovník

ČO SA UDIALO?
Beseda o kvalite TKN

D

ňa 26.3.2010 sme v spolupráci s Kresťanským centrom
nepočujúcich na Slovensku (KCNS) realizovali besedu o kvalite
Televízneho klubu nepočujúcich (TKN). Možno ste si už všimli,
TKN má novú zvučku, 2 nových režisérov a 10.6. sa konal konkurz
na pozíciu moderátora TKN. Cieľom besedy bolo zistiť či sú nepočujúci
spokojní s témami v TKN, ich celkovým obsahom a kvalitou. Zo strany
Myslímu sme sa snažili poukázať, aký správny by mal moderátor byť. Na
besedu prišlo veľa nepočujúcich a nedoslýchavých, ale i počujúcich.
Prišiel aj štáb TKN. Snažili sme sa poukázať na to, že nám nie je TKN
ľahostajný, pretože táto relácia je súčasťou komunity nepočujúcich. Je to
relácia najmä pre nepočujúcich a o nepočujúcich. Chceli sme, aby bol
kvalitnejší, aby nepočujúci i nedoslýchaví boli spokojní a zo strany
sledovanosti, aby bol čoraz úspešnejší.

Príprava na výstavu

O

d februára sme spolu s dobrovoľníkmi pripravovali výstavu a súťaž
fotografií. Pozrite sa sami, v tejto chvíli sú slová zbytočné...

ČO PRIPRAVUJEME?
4. výstava a súťaž digitálnych fotografií Nepočujúcich zo 4 krajín
Kde? Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava
Kedy? 12.6.2010 o 19.00 - vernisáž
Zúčastnené štáty: Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko
Kategórie fotografií: Bariéry u nepočujúcich, Príroda, Protiklady, Intimita,
Panoráma
Výstava potrvá do 30.6.2010.

1.medzinárodný fotomaratón Nepočujúcich
Kde? Bratislava, Grassalkovichová záhrada (za prezidentským palácom)
Kedy? 12.6.2010 o 8:30 (registrácia)
Štart: 10.00
Koniec: 16:00
Účastnícky poplatok na mieste: 7 €
Viac info na www.fotomaratonnepocujucich.sk

Intenzívny kurz pre lektorov slovenského posunkového jazyka
Kde? Myslím - centrum kultúry nepočujúcich, Ľubinská 13, Bratislava
Kedy? cez víkendy (16.7 - 18.7., 30.7. - 1.8., 13.8. - 15.8.)
Ako dlho? 48 vyučovacích hodín (16 vyučovacích hodín x 3 stretnutia)
Pre koho? pre záujemcov stať sa lektorom slovenského posunkového
jazyka
Za koľko? 99 €
Prihlásiť sa treba do 2.7.2010!!!
Viac info na www.myslim.sk/aktivitypj.htm

Letný intenzívny kurz slovenského posunkového jazyka
Realizujeme aj v lete intenzívny kurz slovenského posunkového jazyka
pre záujemcov. Neváhajte a prihláste sa!
Kde? Myslím - centrum kultúry nepočujúcich, Ľubinská 13, Bratislava
Pre koho? pre záujemcov naučiť sa slovenský posunkový jazyk
Za koľko? 59 €
Rozvrh nájdete na www.myslim.sk/rozvrh.htm

MYSLÍM V KOCKE
O Myslíme
vznikol 30.12.2005;
spočiatku v ňom pôsobili 3 členovia (M. Hefty, A. Hefty, I. Tichá);
4x bol presťahovaný, teraz prevádzka Myslímu je na Ľubinskej 13
v Bratislave;
realizovali sa rôzne workshopy pre deti a mládež, kurzy, školenia,
súťaže a výstavy fotografií nepočujúcich;
kurzy slovenského posunkového jazyka sa začali od februára 2008;
od 15.marca 2010 Myslím funguje ako chránené pracovisko;
informácie nájdete na webovej stránke www.myslim.sk;

Centrá v Myslíme
Centrum slovenského posunkového jazyka

Centrum fotografovania nepočujúcich

Centrum portálu o kultúre nepočujúcich

Kurz SPJ
Kurz slovenského posunkového jazyka sa vyučuje už tretí rok, v krátkosti
nahliadneme, koľko študentov sa zúčastnilo kurzu za rok.
2008 - 26
2009 - 36
2010 - 39 (len jarný semester)

